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Л  о  з   н  и  ц  а 

 

Одељење за планирање и изградњу Градске управе града Лознице, поступајући по  

захтеву  ЈП "Град" Лозница, Улица Георгија Јакшића број 3, за издавање  локацијских 

услова у предмету реконструкције  дела Улице Карађорђеве, од Улице Васе 

Чарапића до КП 11922, а на основу чл. 53.а  Закона о планирању и изградњи ("Сл. 

гласник РС", бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлукаУС, 24/11, 121/12, 42/13-одлукаУС, 

50/13-одлукаУС, 98/13-одлукаУС, 132/14 и 145/14), Уредбе о локацијским условима 

(''Службени гласник РС'', број 35/15) и Плана генералне регулације за насељено место 

Лозница (''Службени лист града Лознице'', број  3/14 и 12/2014), издаје 

   

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ 

 
- За реконструкцију дела Улице Карађорђеве-реконструкција коловозa и 

изградња тротоара, кишне канализације и ТТ инсталација и то део од Улице 

Васе Чарапића до КП 11922, категорије Г, класификационог броја 211201, 

222311, 222431.  

- КП 11959 КО Лозница која представља трасу Улице Карађорђеве, као и више 

катастарских парцела, све у КО Лозница, и то: 

 

- 8720, 8729, 8764, 8763, 8760, 8755, 8754, 8751, 8728, 8747, 8766, 8765, 8757, 8756, 

8753, 10398, 10397, 10396, 10392/1, 10395/1, 10391/2, 10393,  10398, 10401, 10402, 

10433/3, 10432/1. 

 

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ИЗ ПЛАНА: 

-           намена катастарске парцеле: градска саобраћајница II реда 

-           врста објекта: саобраћајна инфраструктура 

 

     Саставни део ових Локацијских услова је Идејно решење урађено од стране ЈП 

Дирекција за развој и урбанистичко планирање  "Урбоплан" Лозница, Улица Кнеза 

Милоша 7/3, Лозница.  

      
 ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРИКЉУЧЕЊЕ 

 

ВОДНИ УСЛОВИ (Одељење за привреду) 
 

1. Одређују се технички и други захтеви који морају да се испуне у поступку 

припреме и израде техничке документације за реконструкцију коловозне конструкције и 

деонице ТТ мреже, изградње тротоара и кишне канализације на делу ул. Карађорђеве 

(деоница од ул. Васе Чарапића до к.п. 11922) КО Лозница; 

2. Водни услови се издају за изградњу нових објеката, доградњу и реконструкцију 

других објеката и извођење других радова који могу утицати на промене у водном 

режиму; 

3. Водни услови су евидентирани у Уписник водних услова, под редним бројем 23, 

од 10.08.2016. године; 

4. Техничком документацијом урађеном у складу са прописима који уређују израду 

пројеката, усвојити техничко-технолошка решења уз испуњење следећих услова: 
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4.1. Да техничка документација буде урађена у складу са законским прописима и 

нормативима за ову врсту радова. Она мора бити усаглашена са урбанистичким актима и 

условима; 

4.2. За потребе израде техничке документације извршити све потребне истражне 

радове и обезбедити планске подлоге (урбанистичке, геодетске, геомеханичке, 

хидролошке, хидрогеолошке и др.) како би се на основу истих дала одговарајућа 

техничка решења за планиране радове; 

4.3. На пројекат прибавити техничку контролу, према важећим законским прописима; 

4.4. За реконструкција коловоза и изградњу тротоара потребно је: 

- У хидротехничком делу пројекта предвидети рационална и економична техничка 

решења у циљу очувања постојећег водног режима, остваривања стабилности пута и 

заштите најближег водотока од загађења са коловоза пута, 

- На основу података о карактеристичним рачунским протицајима или осмотреним 

протицајима и нивоима, спровести одговарајуће хидрауличке прорачуне и 

димензионисање објеката, 

- Изградњом предметних саобраћајних објеката омогућити отицање унутрашњих 

или узводних вода и за њихово одвођење предвидети одговарајуће мере и објекте, 

- Предвидети техничка решења за сакупљање, одвођење и испуштање 

пречишћених вода са коловоза улице, а атмосферске воде пречистити до нивоа који 

испуњава услове за граничне вредности емисије, односно да квалитет ових вода не 

нарушава стандарде квалитета животне средине; 

4.5. За изградњу китттне канализације потребно је: 

- Извршити хидраулички прорачун планираних објеката на основу 

карактеристичних рачунских протицаја вода на сливним површинама, на основу 

усвојених рачунских интензитета падавина, 

- Предвидети обједињавање свих атмосферских вода сливног подручја, које треба 

довести до изабраног реципијента, 

- Дефинисати трасе колектора за одвођење атмосферских вода, 

- Сагледавањем трасе уређења и у случају уклапања постојеће и будуће комуналне 

инфраструктуре (јавног водовода и канализације) са будућим одводима атмосферске 

канализације, дати такво техничко решење којим ће бити испуњени услови прописани 

од стране надлежног комуналног предузећа, 

- За атмосферске воде које се одводе у водоток, предвидети одговарајући третман, 

односно пречишћавање, у зависности од врсте и количине загађујућих материја ( 

таложник, сепаратор масти и др.) пре испуштања у водоток, 

- Квалитет воде на испусту у водоток мора да задовољи прописане услове за 

граничне вредности емисије, односно квалитет испуштене воде не сме да нарушава 

стандарде животне средине; 

4.6. За испуштање кишне канализације у реципијент, извршити одговарајуће 

хидролошко-хидрауличке прорачуне и предвидети изливну грађевину тако да високи 

водостаји реципијента не спречавају евакуацију вода и да се не изазива ерозија корита и 

обала при свим режимима течења и свим режимима изливања вода, при чему треба 

обезбедити стабилност изливних грађевина; 

4.7. Инвеститор је у обавези да реши имовинско-правне односе, на предметним 

катастарским парцелама у зони изградње; . 

4.8. Да се гхо завршетку израде техничке документације, подносилац захтева обрати 

овом органу, са захтевом за издавање водне сагласности на техничку документацију 

предметног објекта у складу са прописима. 
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ЈП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" 

 

Водовод 

Од раскрснице Карађорђеве улице са улицама Васе Чарапић и Кнеза Михаила, 

десном страном улице положени су цевоводи питке воде: 

- НД 200 ливеногвоздени до улице Здравка Јовановића 

- НД 80 ПВЦ од улице Здравка Јовановића до улице Маршала Бирјузова (и даље 

улицом Маршала Бирјузова) 

- НД 50 ПВЦ од Маршала Бирјузова ка мосту у Карађорђевој улици  

 

- Прелаз НД 80 ливеногвозденог цевововда за улицу Здравка Јовановића  

- кућни прикључак, обострано. 

Кућни прикључци у Карађорђевој улици су од челичнопоцинкованих цеви, дотрајали 

и потребно је предвидети њихову реконструкцију. 

Очекивана дубина укопавања цевоовда је 0,8-1,2 м. 

Канализација 

У Карађорђевој улици је изграђена фекална канализација: 

-ǿ 200, цевовод је изведен од керамичких цеви 

Поред наведеног колектора, налазе се и кућни прикључци. 

У Карађорђевој улици је изграђен фекални колектор до улице Здравка Јовановића. 

Потребно је предвидети изградњу фекалног колектора и у наставку Карађорђеве 

улице. 

Према важећим планским документима предвиђена је изградња фекалног колектора 

у овом делу Карађорђеве улице који је и обухваћен пројектом: 

Главни пројекат за изградњу фекалне канализације у делу Карађорђеве и делу улице 

Маршала Бирјузова у МЗ Крајишници који је урађен за потребе ЈП "Град" из 

Лознице. 

Приликом планирања и пројектовања објеката водити рачуна о удаљености од 

цевовода и међусобним размацима инсталација, није дозвољена изградња објеката 

2,50 м осовински од цевовода нити монтажа уређаја било које врсте. 

Код укрштања са другим инсталацијама обезбедити минимални висински размак од 

0,50 м а све према техничким прописима и правилима техничке струке. 

У прилогу Вам достављамо скицу са положајима хидротехничких инсталација у 

Карађорђевој улици. 

Могућа су одступања на терену од приказаног на скици са положајима постојећих 

хидротехничких инсталација, те је потребно пре почетка радова обратитит се 

техничкој служби ЈП "Водовода и канализације" ради обележавања траса. 

Сва настала оштећења на хидротехничким инсталацијама водовода и канализације 

неопходно је пријавити и вратити у првобитно стање уз надзор техничке службе ЈП 

"Водовод и канализација" из Лознице. 

 

ЕД: 

 
1. Изласком на лице места и прегледом трасе утврђено је да постоје 10 кУ и 0.4 кУ 

подземни као и 0.4 кУ надземни водови. 

2. Да се обавезно пре почетка извођења радова обрате посебним захтевом ЕД 
Лозница за трасирање каблова како би се одредила њихова микролокација и 
прецизна траса а у циљу избегавања оштећења истих. 

3. Да се обавезно пре почетка извођења радова обрате посебним захтевом за 
одређивање надзорног органа испред ЕД који ће пратити извођење радова. 

4. Да се ископ и затрпавање у близини каблова врши искључиво ручно и под 
нашим надзором. 

5. Да се на местима на којима се налазе енергетски каблови изврши механичка 
заштита на прописани начин. 
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6.  У случају да постојећи енергетски објекти сметају потребно је да се посебним 
захтевом обратите за измештање истих. 

7. Да подносилац захтева сноси све трошкове евентуалног оштећења наших 
подземних кабловских водова и постојећих енергетских објеката, насталих 
непажњом извођача радова или непоштовањем ових услов 

 

 

ГАС: 

- Предметна улица је у зони у којој је изграђена дистрибутивна гасоводна 

мрежа. 

- При пројектовању и реконструкцији, инфраструктуру и око улице треба 

ускладити са дистрибутивном гасоводном мрежом и условима за коришћење 

природног гаса, као и другим постојећим или планираним инфраструктурним 

системима. 

- Дистрибутивни гасовод у овој улици је пречника 63 мм. 

-  Дистрибутивни гасовод је под притиском и изграђен је делом дуж коловозне 

траке а делом у зеленој површини. 

- Дубина укопавања дистрибутивног гасовода је мин 0,8 м, са уграђеном 

обележавајућом траком изнад гасовода. Кућни гасни прикључак , положен је 

на дубинама од 0,6 м до 1,0 м, са уграђеном обележавајућом траком а не 

мањим од 0,5 м уз додатне мере заштите. 

 

       ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ: 

 

1. Минимално дозвољено растојање од спољне ивице цеви гасовода до 

спољне ивице цеви водовода и канализације износи 0,20 м при укрштању 

цевовода а 0,40 м при паралелном вођењу. 

2. Минимално дозвољено растојање од спољне ивице цеви гасовода до 

нисконапонских и високонапонских ел. каблова износи 0,30 м при 

укрштању цевовода а 0,60 м при паралелном вођењу. 

3. Минимално дозвољено растојање од спољне ивице цеви гасовода до 

телекомуникационих каблова износи 0,30 м при укрштању цевовода а 0,50 

м при паралелном вођењу. 

4. Минимално дозвољено растојање од спољне ивице цеви гасовода до 

водова хемијске индустрије и технолошких флуида износи 0,20 м при 

укрштању цевовоода а 0,60 м при паралелном вођењу. 

5. Минимално дозвољено растојање од спољне ивице цеви гасовода до 

шахтова и канализације износи 0,20 м при укрштању цевовода а 0.30 м при 

паралелном вођењу. 

6. Минимално хоризонтално растојање од спољне ивице цеви гасовода до 

стубова далековода надземне мреже, за називни напон од 1 KW, износи 1м 

при укрштању цевовоода и мреже а 1м при паралелном вођењу гасовода и 

мреже. 

7. Минимално хоризонтално растојање од спољне ивице цеви гасовода до 

стубова далековода надземне мреже, за називни напон већег од 1 KW па 

до 20 KW, износи 2м при укрштању цевовода и мреже а 2м при 

паралелном вођењу гасовода и мреже. 

8.  Минимално хоризонтално растојање од спољне ивице цеви гасовода до 

стубова далековода надземне мреже, за називни напон већег од 20 KW па  

 

9. до 35 KW, износи 5 м при укрштању цевовода и мреже а 10 м при 

паралелном вођењу гасовода и мреже. 
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10. Минимално хоризонтално растојање од спољне ивице цеви гасовода до 

стубова далековода надземне мреже, за називни напон већи од 35 KW,  

11. износи 10 м при укрштању цевовода и мреже а 15 м при паралелном 

вођењу гасовода и мреже. 

12.  Постављање канализације извршити испод гасовода, а уколико се мора 

извести изнад гасовода морају се предузети мере заштите гасовода како 

гас не би доспео у канализацију. 

13. У подручју у којем може доћи до померања тла, изазваног извођењем 

радова или других разлога, које би угрозило безбедност гасовода, морају 

 се предузети одговарајуће мере заштите. Сабијање тла вршити искључиво 

са радним машинама чија ширина радног дела је већа од 1 м. 

14. Ископ и затрпавање у близини гасовода вршити искључиво ручно. 

15. Подносилац захтева, односно извођач радова сноси све трошкове настале 

оштећењем гасовода и друге трошкове санације последица насталих 

оштећењем гасовода. 

16. Реконструкцију улице вршити уз присуство стручног лица. 

 

ТТ УСЛОВИ: 

- У потпуности извести радове према Идејном решењу који се односе на ТК 

инфраструктуру. 

ОБАВЕЗНИ ДЕЛОВИ ИДЕЈНОГ ПРОЈЕКТА ЗА ОБЈЕКТЕ ПО ЧЛАНУ 145.  ЗАКОНА: 

 

       -  Идејни пројекат (ИДР) урадити у складу са Правилником о садржини, начину и 

поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и 

намени објекта (''Сл.гласник РС'', број 23/15 и 77/15). 

 
ДРУГИ УСЛОВИ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ:  

 

- На КП 11959 КО Лозница налази се траса Улице Карађорђеве, али се 

реконструкцијом проширује на ширину од 5,0 м и тротоаром 1,0 м тј. укупне 

ширине 6,0м па је овим решењем предвиђено и заузеће  приватних парцела, и 

то: 8766, 8765, 8720, 8729, 8764, 8763, 8760, 8757, 8756, 8755, 8753, 8754, 8751, 

8728, 8747, 10398, 10391/2, 10397, 10392/1, 10401, 10402, 10396, 10433/3, 

10432/1 све у КО Лозница, па је потребно приликом подношења захтева по 

члану 145. Закона доставити сагласност власника катастарских парцела преко 

којих прелази траса. 

 
САСТАВНИ ДЕО ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА  

 

- Водни услови Одељења за привреду, Градске управе Града Лознице, број 325-

6/2016-06 од 10.08.2016. године, ( На основу мишљења ЈВП "СРБИЈАВОДЕ", 

ВПЦ "САВА-ДУНАВ", Београд, број 1-3116/1 од 09. 08. 2016. године) 

- Услови "Телеком Србија" И.Ј. Шабац бр. 7010-269968/1 од 15.07.2016. године 

-  Услови ''Електродистрибуција'' Лозница, бр. 4-95/16 од 18.07.2016. године, 

- Услови "Лозница-Гас", Улица Војводе Мишића број 4, Лозница, број 13/16 од 

18.07.2016. године 

- Услови ЈП "Водовод и канализација", Лозница, број 52/1290 од 28.07.2016. 

године, 

- Идејно решење 

 

Одговорни пројектант је дужан да Идејни пројекат уради у складу са локацијским 

условима. 
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Локацијски услови важе 12 месеци од дана издавања или до истека важења решења 

издат у складу са овим локацијским условима. 

 

Локацијски услови се достављају: подносиоцу захтева, у предмет, надлежној служби 

ради објављивања на интернет страници Града Лознице и имаоцима јавних овлашћења. 

 

 

ПОУКА: Против ових локацијских услова може се поднети приговор Градском већу 

града Лознице, у року од 3 дана од дана пријема локацијских услова. 

 

 

 
 

 

          Обрадио:                                                              НАЧЕЛНИК  ОДЕЉЕЊА 

                          

      _______________                                               ___ ____________________________ 

Биљана Илић,                                                        Милица Павловић, дипл.правник 

дипл. просторни планер 

              

 

            ШЕФ ОДСЕКА 

 

______________________________ 

Весна Стефановић, дипл.инж.грађ. 

 

 


